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 1  Een boerenknecht is al vijf jaar bij dezelfde boer in dienst.  dienst 
 2  ’s Ochtends zeggen de mannen ‘hallo’ tegen elkaar. mannen 
 3  ’s Avonds zeggen ze: ‘tot morgen’. morgen  
 4  De rest van de dag zwijgen ze en werken ze. zwijgen
 5  Op een dag koopt de knecht een nieuwe fiets. nieuwe
 6  Hij rijdt op de nieuwe fiets naar zijn werk. werk
 7  ‘Mooi, die fiets’ zegt de boer. mooi
 8  ‘Ja,’ zegt de knecht. ja 
 9  ‘Nieuw?’ vraagt de boer. vraagt 
 10  ‘Ja,’ zegt de knecht. zegt
 11  Daarna melken ze de koeien. koeien
 12  Ze brengen de schapen naar de wei. schapen 
 13  Ze zijn weer even stil als altijd. even 
 14  De volgende dag komt de knecht niet op zijn werk. knecht 
 15  De boer moet nu al het werk alleen doen. nu 
 16  Na drie dagen vindt de boer het niet meer leuk. meer 
 17  ’s Avonds gaat hij bij de knecht op bezoek. bezoek 
 18  ‘Heb ik iets fout gedaan?’ vraagt hij. fout 
 19  ‘Boer, ik heb altijd fijn bij je gewerkt,’ zegt de knecht. fijn
 20  ‘Maar je bleef maar zeuren over die fiets!’ zeuren 
 21  Er zit een man op een terras. Hij wacht op iemand. wacht
 22  Hij heeft zin om iets te drinken. drinken
 23  Hij bestelt een kopje koffie. kopje 
 24  Er komt een zwerver naast hem zitten. zwerver
 25  De ober brengt het kopje koffie. brengt 
 26  Dan moet de man ineens plassen. plassen
 27  Hij heeft echt heel hoge nood! nood 
 28  Maar hij durft niet zo goed. durft 
 29  Hij is bang dat de zwerver de koffie opdrinkt. bang 
 30  Hij probeert een klein slokje, maar het is nog veel te heet. klein 
 31  Dan bedenkt hij iets slims. slims 
 32  Hij scheurt een blaadje uit zijn agenda. scheurt 
 33  Daarop schrijft hij: ‘Ik heb er in gespuugd’. schrijft 
 34  Met een sluw lachje legt hij het briefje naast de koffie. sluw 
 35  Wat ben ik toch slim, denkt hij tevreden. toch 
 36  Na het plassen komt hij gauw terug. De zwerver is weg. gauw 
 37  Gelukkig staat de koffie er nog. koffie 
 38  Maar op het briefje is nog iets geschreven. briefje
 39  Er staat: ‘Ik ook’. De man krabt op zijn hoofd.  hoofd 
 40  In de verte loopt de zwerver. Hij zwaait vriendelijk. zwaait

Aanwijzingen bij afname
•  Het instapdictee bestaat uit 40 woorden.
•  U kunt het dictee verspreid over twee lessen afnemen.
•  De kinderen werken in hun dicteeschrift of op het invulblad Instapdictee.
•  Het instapdictee is gelijk aan het uitstapdictee van de vorige jaargroep. U kunt kiezen voor tweemaal afname of voor een keer voor of na de 

zomervakantie.
•  Zeg eerst het woord, vervolgens de zin en herhaal daarna nog een keer het woord. De kinderen schrijven alleen het woord op.
•  Laat de kinderen na afloop van het dictee de woorden controleren, en bij twijfel verbeteren.
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